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 الظهار كتاب 

 ايعٗاص ٚحهُ٘؟ب َا املكصٛر
 قاٍ ابٔ املٓشص. أمجع نٌ َٔ حنفغ عٓ٘ َٔ أٌٖ ايعًِ ع٢ً إٔ صضٜح ايعٗاص إٔ ٜكٍٛ: أْت عًٞ نعٗض أَٞ. ٖٚٛ ذلضّ، 

ِِ }يكٛي٘ تعاىل:  ُٗ َّْ َُٚطٚصّاَِٚإ  ٍِ ِٛ َٔ اِيَك َِ َِٓهضّا  َُ  َٕ َُٝكُٛيٛ اآلٜات. ْظيت يف خ١ًٜٛ بٓت َايو بٔ ثعًب٘، حني ظاٖض َٓٗا ابٔ عُٗا   {َي

أٚؼ بٔ ايصاَت فجا٤ت تؾهٛٙ إىل صعٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٚدباري٘ فٝ٘، ٜٚكٍٛ: اتكٞ اهلل، فإْ٘ ابٔ عُو ، فُا بضحت 

 .ر ٚصخخ٘حت٢ ْظٍ ايكضإٓ. صٚاٙ أبٛ راٚ

 

 ايعٗاص؟أسنض صف١ 

أْت، أٚ: ٜزى عًٞ  :ٖٚٛ: إٔ ٜؾب٘ اَضأت٘، أٚ عضٛا َٓٗا مبٔ ذبضّ عًٝ٘ َٔ صجٌ أٚ اَضأ٠، أٚ بعضٛ َٓ٘. فُٔ قاٍ يظٚجت٘-

نعٗض، أٚ: نٝز أَٞ أٚ: نعٗض أخيت، أٚ عُيت، أٚ خاييت، ٚحنٖٛا ممٔ ذبضّ عًٝ٘ ع٢ً ايتأبٝز صاص َعاٖضا يف قٍٛ أنجضِٖ، 

 .ذلضَات بايكضاب١ فأؽبٗٔ ا٭ّ ٭ْٗٔ

 .أٚ: نعٗض، أٚ ٜز طٜز أٚ أبٞ أٚ أخٞ

 .أٚ: أْت عًٞ نف١ْ٬ ا٭جٓب١ٝ، أٚ أْت عًٞ حضاّ، أٚ قاٍ: احلٌ عًٞ حضاّ، أٚ َا أحٌ اهلل يٞ حضاّ
 يف ايعٗاص ٫ ذبتٌُ غريٙ.  صضحي١ ا٭يفاظصاص َعاٖضا صٟٚ سيو عٔ عجُإ ٚابٔ عباؼ، ٭ٕ ٖشٙ 

. ٚعٓ٘: ميني ص٣ٚ عٔ أبٞ بهض ٚعُض ٚابٔ َغعٛر. ٚيف املتفل عًٝ٘ عٔ ابٔ عباؼ، قاٍ: إسا حضّ ١ْٝٚعٓ٘: نٓا١ٜ حيتاج إىل -

١َْٓ}ايضجٌ اَضأت٘ فٗٞ ميني ٜهفضٖا ٚقاٍ:  ٠َْٛ َحَغ ِ٘ ُأِع ٍِ ايًَّ ِِ ِفٞ َصُعٛ َٕ َيُه  سنضٙ يف ايؾضح ٚقاٍ يف ايهايف:  {َيَكِز َنا

 .فٝ٘ إىل ْٝت٘: إٕ ٣ْٛ ايُٝني نإ ميٝٓا، ٭ٕ سيو ٜض٣ٚ عٔ أبٞ بهض ٚعُض ٚعا٥ؾ١، صضٞ اهلل عِٓٗايجايج١ أْ٘ ٜضجع  

 .فعٗاص ْص عًٝ٘، ٭ْ٘ املتبارص َٓ٘ ٖشٙ ا٭يفاظ .ٚإٕ قاٍ: أْت عًٞ نأَٞ، أٚ َجٌ أَٞ ٚأطًل فًِ ٜٓٛ ظٗاصا ٫ٚ غريٙ-

 .ٜزٜٔ، ٜٚكبٌ حهُا ٫حتُاي٘، ٖٚٛ أعًِ مبضارٙ ف٬ ٜهٕٛ َعاٖضا بٌ ٚإٕ ٣ْٛ يف ايهضا١َ ٚحنٖٛا ناحملب١،-
ٚأْت أَٞ، أٚ َجٌ أَٞ يٝػ بعٗاص إ٫ َع ١ْٝ أٚ قض١ٜٓ، ٭ْ٘ يف غري ايتخضِٜ أظٗض، فاحتُاٍ ٖشٙ ايصٛص يػري ايعٗاص أنجض َٔ -

 .احتُاٍ ايصٛص اييت قبًٗا ي٘، ٚنجض٠ ا٫حتُا٫ت تٛجب اؽرتاط اي١ٝٓ

 

 ؟ٌٖ ايعٗاص ًٜظَ٘ ْٝ٘ أٚ قض١ٜٓ
أٚ: عًٞ ايعٗاص، أٚ: ًٜظَين، يٝػ بعٗاص إ٫ َع ١ْٝ أٚ قض١ٜٓ راي١ عًٝ٘: نإٔ ٜكٛهلا حاٍ خص١َٛ أٚ غضب، ٭ْ٘ ٜصري نٓا١ٜ -

 .فٝ٘ ٚايكض١ٜٓ تكّٛ َكاّ اي١ٝٓ، ٚ٭ٕ يفع٘ حيتًُ٘، ٚقز ْٛاٙ ب٘

 .يفع٘ حيتًُ٘ ٚأْت عًٞ ناملٝت١ أٚ ايزّ، أٚ اخلٓظٜض ٜكع َا ْٛاٙ َٔ ط٬م، أٚ ظٗاص، أٚ ميني ٭ٕ

ايتخضِٜ إسا مل ٜٓٛ ب٘ ايعٗاص أنجض ايفكٗا٤ ع٢ً إٔ  :فإٕ مل ٜٓٛ ؽ٦ٝا فعٗاص نكٛي٘: أْت عًٞ حضاّ. ٚعٓ٘: ميني. ٚقاٍ يف املػين-

َٓ٘ َا ٖٛ بعٗاص، ٚبط٬م،  :َايو ٚأبٞ حٓٝف١ ٚايؾافعٞ. ٚٚج٘ سيو اآل١ٜ املشنٛص٠، ٚ٭ٕ ايتخضِٜ ٜتٓٛع :، ٖٚٛ قٍٛيٝػ بعٗاص

 .ٚحبٝض، ٚبإحضاّ، ٚصٝاّ، ف٬ ٜهٕٛ ايتخضِٜ صضحيا يف ٚاحز َٓٗا، ٫ٚ ٜٓصضف إيٝ٘ بػري ١ْٝ، نُا ٫ ٜٓصضف إىل ذبضِٜ ايط٬م

 اْت٢ٗ.

 

 ٌٖٚ عًٝٗا نفاص٠؟ ٌٖ يظٚج١ إٔ تعاٖض طٚجٗا؟

َُٜع}ٚإٕ قايت يظٚجٗا: ْعري َا ٜصري ب٘ َعاٖضا َٓٗا فًٝػ بعٗاص، يكٛي٘ تعاىل:    َٔ ِِ...... ايَِّشٜ ِٗ ِٔ َِْغا٥ِ َِ  ِِ ُِٓه َِ  َٕ ُِٖضٚ فدصِٗ  {ا

بشيو. ٚعًٝٗا نفاصت٘ قٝاعا ع٢ً ايظٚج. ٚص٣ٚ ا٭ثضّ بإعٓارٙ عٔ عا٥ؾ١ بٓت طًخ١ أْٗا قايت: إٕ تظٚجت َصعب بٔ ايظبري فٗٛ 

٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، عًٞ نعٗض أبٞ. فغأيت أٌٖ املز١ٜٓ، فضأٚا إٔ عًٝٗا ايهفاص٠ ٚص٣ٚ ععٝز أْٗا اعتفتت أصخاب صعٍٛ اهلل، ص

ِٖٚ ٦َٜٛش نجري فأَضٖٚا إٔ تعتل صقب١ ٚتتظٚج٘، فتظٚجت٘ ٚأعتكت عبزا. ٚيٝػ هلا ابتزا٤ ايكب١ً ٚا٫عتُتاع قبٌ ايتهفري، 

 .ٚعًٝٗا ايتُهني يظٚجٗا َٔ ٚط٦ٗا قبٌ ايتهفري ٭ْ٘ حل يًظٚج، ف٬ متٓع٘ نغا٥ض حكٛق٘
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 ط٬ق٘ ٜصح َٔ نٌ َٔ ايعٗاص ٜصح فصٌ

 ايعٗاص؟ ممٔ ٜصح

َغًُا نإ أٚ نافضا حضا نإ أٚ عبزا، نبريا أٚ ممٝظا ٜعكً٘، ٭ْ٘ ذبضِٜ نايط٬م  :ٜٚصح ايعٗاص َٔ نٌ َٔ ٜصح ط٬ق٘

 .فجض٣ دلضاٙ

 

 أسنض أْٛاع ايعٗاص؟

 .َٓجظا، أٚ َعًكا أٚ ذلًٛفا ب٘ نايط٬م

 ٭جٓب١ٝ بإٔ قاٍ هلا: أْت عًٞ نعٗضأَٞ، جنزهفإٕ -
 بإٔ قاٍ: إٕ تظٚجتو فأْت عًٞ نعٗض أَٞ، أٚ قاٍ: ايٓغا٤ عًٞ نعٗض أَٞ،أٚعًك٘ بتظٚجيٗا -
أٚ قاٍ هلا. أْت عًٞ حضاّ ٣ْٛٚ أبزا: صح ظٗاصا يكٍٛ عُض صضٞ اهلل عٓ٘، يف صجٌ قاٍ: إٕ تظٚجت ف١ْ٬ فٗٞ عًٞ نعٗض أَٞ، -

ٌ ايٓهاح، نايُٝني باهلل تعاىل. ٚاآل١ٜ ثِ تظٚجٗا، قاٍ: عًٝ٘ نفاص٠ ايعٗاص صٚاٙ أمحز. ٚ٭ْٗا ميني َهفض٠ فصح عكزٖا قب

 .خضجت رلضج ايػايب

 

 ٌٖ ٜصح ايعٗاص ٭جٓب١ٝ عٛا٤ ٣ْٛ سيو أٚ مل ٜٓٛ؟
 ٫ إٕ أطًل فكاٍ ٭جٓب١ٝ: أْت عًٞ حضاّ، ٚمل ٜٓٛ أبزا،

 .٭ْ٘ ايعاٖض أٚ ٣ْٛ إسا أٟ: أْٗا حضاّ عًٝ٘ إسا، ٭ْ٘ صارم يف حضَتٗا عًٝ٘ قبٌ عكز ايٓهاح ٜٚكبٌ َٓ٘ رع٣ٛ سيو حهُا،
 ٜٚصح ايعٗاص َطًكا غري َ٪قت 

 

 ٌٖ ٜصح ايعٗاص َ٪قتا ؟ َٚا نفاصت٘؟

 َ٪قتا نـ: أْت عًٞ نعٗض أَٞ ؽٗض صَضإ، فإٕ ٚط٧ فٝ٘ فُعاٖض عًٝ٘ نفاصت٘، ٜٚصح
ت َٔ اَضأتٞ ظاٖض"ٚإ٫ ف٬ أٟ: فٝظٍٚ حهِ ايعٗاص مبضٝ٘، حلزٜح ع١ًُ بٔ صدض، صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚايرتَشٟ ٚحغٓ٘، ٚفٝ٘: 

ٚمل ٜٓهض تكٝٝزٙ خب٬ف ايط٬م،  "حت٢ ٜٓغًذ ؽٗض صَضإ، ٚأخرب ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، أْ٘ أصاب فٝ٘، فأَضٙ بايهفاص٠

 .فإْ٘ ٜظٌٜ املًو، ٖٚشا ٜٛقع ذبضميا ٜضفع٘ ايتهفري، أؽب٘ اإل٤٬ٜ

 

 َاسا يف حاي١ ٚط٤ املعاٖض قبٌ ايتهفري؟

َُاعَّا... ...} :املعاٖض ايٛط٤ ٚرٚاعٝ٘ قبٌ ايتهفري يكٛي٘ تعاىلٚإسا صح ايعٗاص حضّ ع٢ً - ََٜت  ِٕ ٌِ َأ ِٔ َقِب َِ  . {َفَتِخِضُٜض َصَقَب١ٍ 

َُاعَّا... ...} :ٚقٛي٘ ََٜت  ِٕ ٌِ َأ ِٔ َقِب َِ  ِٔ ِٝ ََُتَتاِبَع  ِٔ ِٜ َِٗض ُّ َؽ َٝا   . {َفِص

صٚاٙ أٌٖ ايغٓٔ، ٚصخخ٘ ايرتَشٟ. ٚ٭ٕ َا حضّ ايٛط٤ َٔ  "ف٬ تكضبٗا حت٢ تفعٌ َا أَضى اهلل ب٘"ٚقٛي٘، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: 

 .ايكٍٛ حضّ رٚاعٝ٘، نايط٬م ٚاإلحضاّ

َُا َقاُيٛا َفَتِخِضُٜض َصَقَب١ٍ...}فإٕ ٚط٤٢ ثبتت ايهفاص٠ يف سَت٘ يكٛي٘ تعاىل: - َٕ ِي َُٜعُٛرٚ  َِّ  ْص عًٝ٘. .اآل١ٜ ٚايعٛر: ايٛط٤ {... ُث

 .٢ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، مل ٜأَض ع١ًُ بٔ صدض بأنجض َٓٗا٫ٚ جيب أنجض َٔ نفاص٠، ٭ْ٘ صً 

 

 َاسا يف حاي١ بإٔ ظاٖض ..ثِ جٔ فٛط٧ ؟ أٚ َات أحزُٖا قبٌ ايٛط٤؟

  .ٚيٛ دلْٓٛا بإٔ ظاٖض، ثِ جٔ فٛط٧، يٛجٛر ايعٛر

 .ثِ ٫ ٜطأ حت٢ ٜهفض يًدرب ايغابل، ٚيبكا٤ ايتخضِٜ

 .ٜٛجز احلٓح، ٜٚضثٗا نُا بعز ايتهفريٚإٕ َات أحزُٖا قبٌ ايٛط٤ ف٬ نفاص٠ ٭ْ٘ مل 

 
 ايرتتٝب ع٢ً فٝ٘ ايهفاص٠ فصٌ

 ؟ع٢ً ايرتتٝب أسنض نفاص٠ ايعٗاص

١ٍَٓ...}عتل صقب١ َ٪١َٓ نغا٥ض ايهفاصات، يكٛي٘ تعاىل: -1 َِ ٪َُِ َِّٓا َخَطّأ َفَتِخِضُٜض َصَقَب١ٍ  ٪َُِ  ٌَ ِٔ َقَت ََ ْص ع٢ً امل٪١َٓ يف نفاص٠  {َٚ

 .٥ض ايهفاصات، ٭ْٗا يف َعٓاٖا مح٬ يًُطًل ع٢ً املكٝزايكتٌ. ٚقغٓا عًٝٗا عا
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عامل١ َٔ ايعٝٛب املضض٠ يف ايعٌُ ضضصا بٝٓا، ٭ٕ املكصٛر متًٝو ايعبز َٓفعت٘، ٚمتهٝٓ٘ َٔ ايتصضف يٓفغ٘، ٫ٚ حيصٌ ٖشا َع 

 .ايصٓا٥ع ايعٝب املشنٛص، نع٢ُ ٚؽًٌ ٜز، أٚ صجٌ أٚ قطع إحزاُٖا، ٚحنٖٛا، ٭ْ٘ ٫ ميهٓ٘ ايعٌُ يف أنجض

 .٫ٚ جيظ٨ عتل ا٭خضؼ ا٭صِ ٭ْ٘ ْاقص بفكز حاعتني تٓكص قُٝت٘ بٓكصٗا ْكصا نجريا، ٚنشا أخضؼ ٫ تفِٗ إؽاصت٘-

 .٫ٚ اجلٓني ٭ْ٘ مل تجبت ي٘ أحهاّ ايزْٝا بعز

 :َ٪١ْ عٝاي٘ ٚحنٛٙفإٕ مل جيز صقب١، ٫ٚ َا٫ ٜؾرتٜٗا ب٘ فاض٬ عٔ حاجت٘، يٓفكت٘ ٚنغٛت٘ َٚغهٓ٘، َٚا ٫ بز ي٘ َٓ٘ َٔ -

 ًٜٚظَ٘ تبٝٝت اي١ٝٓ َٔ ايًٌٝ ٚتعٝٝٓٗا جل١ٗ ايهفاص٠، حلزٜح ٚإمنا يهٌ اَض٨ َا ٣ْٛ .صاّ ؽٗضٜٔ َتتابعني يآل١ٜ، ٚاحلزٜح-2

  .، أٚ َض  ٫ ٜضج٢ بض٩ٙفإٕ مل ٜغتطع ايصّٛ، يًهرب .

باإلطعاّ حني أخربٙ بؾز٠ ؽبك٘ ٚؽٗٛت٘ بكٛي٘: ٌٖٚ أطعِ عتني َغهٝٓا يآل١ٜ ٚ٭َضٙ، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ع١ًُ بٔ صدض -3

أصبت َا أصبت إ٫ َٔ ايصٝاّ !. ٚأَض ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، أٚؼ بٔ ايصاَت باإلطعاّ حني قايت اَضأت٘: إْ٘ ؽٝذ نبري َا ب٘ َٔ 

 .صٝاّ ٚقٝػ عًُٝٗا َا يف َعٓاُٖا

 

 أسنض َكزاص اإلطعاّ ٌٖٚ ٜؾرتط ْٛع َعني حت٢ جيظ٨؟

 .َز بض ٭ْ٘ قٍٛ طٜز ٚابٔ عباؼ ٚابٔ عُض ٚأبٞ ٖضٜض٠، صضٞ اهلل عِٓٗ. قاي٘ يف ايهايف يهٌ َغهني-
جا٤ت اَضأ٠ َٔ بين بٝاض١ بٓصف ٚعل ؽعري، فكاٍ صعٍٛ اهلل ص٢ً اهلل "ْٚصف صاع َٔ غريٙ ملا ص٣ٚ أمحز عٔ أبٞ ٜظٜز املزْٞ قاٍ -

قاٍ يف ايهايف: ٖٚشا ْص، ٚ٭ْٗا نفاص٠ تؾتٌُ ع٢ً صٝاّ .  "عًٝ٘ ٚعًِ، يًُعاٖض: أطعِ ٖشا فإٕ َزٟ ؽعري َهإ َز بض

 .اْت٢ٗ .ٚإطعاّ، فهإ َٓٗا يهٌ فكري َٔ ايتُض ْصف صاع، نفز١ٜ ا٭س٣

جيظ٥٘، يآل١ٜ، ٭ٕ رلضج اخلبظ قز أطعُِٗ، فعًٝٗا ٜعترب إٔ  :٫ٚ جيظ٨ اخلبظ خلضٚج٘ عٔ ايهٌٝ ٚا٫رخاص أؽب٘ اهلضٜغ١. ٚعٓ٘-

 .ٜهٕٛ َٔ َز بض فصاعزا
٫ٚ غري َا جيظ٨ يف ايفطض٠ ٭ٕ ايهفاص٠ ٚجبت طٗض٠ يًُهفض عٓ٘، نُا إٔ ايفطض٠ طٗض٠ يًصا٥ِ فاعتٜٛا يف احلهِ. فإٕ -

ِِ}عزَت ا٭صٓاف اخلُغ١ أجظأ َا ٜكتات َٔ حب ٚمثض، قٝاعا ع٢ً ايفطض٠، ٚيكٛي٘ تعاىل:  ًُِِٖٝه َٕ َأ ُُٛ ََا ُتِطِع َِٚعِط  ِٔ َأ َِ ...}  

 

 ايهفاص٠؟ٌٖ ٜؾرتط اي١ٝٓ عٓز 

ٚ٭ْ٘ خيتًف ٚجٗ٘، فٝكع تربعا ْٚشصا ٚنفاص٠، ف٬  .٫ٚ جيظ٨ ايعتل ٚايصّٛ ٚاإلطعاّ إ٫ باي١ٝٓ حلزٜح: إمنا ا٭عُاٍ بايٓٝات

 .ٜصضف٘ إىل ايهفاص٠ إ٫ اي١ٝٓ، ٚذلًٗا يف ايعتل ٚاإلطعاّ َع٘، أٚ قبً٘ بٝغري

 ٚاحلُزهلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايصاحلات

 ؼ ٚ ج ايعٗاصأْت٢ٗ بفضٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب 

 ؼ ٚ ج ايًعإًٜخك٘ مبؾ١٦ٝ ايضمحٔ نتاب 

 َٔ نتاب َٓاص ايغبٌٝ يف ؽضح ايزيٌٝ

 َعٗز ؽٝذ اإلع٬ّ ايعًُٞ ذبت إؽضاف فض١ًٝ ايع١َ٬/أب٢ إعخام احلٜٛين

 

 


